REGULAMIN WYPRZEDAŻY ARTYKUŁÓW MAREK „GARDEN DREAM” ORAZ „GARDEN TECH” 40% TANIEJ SIECI
SKLEPÓW „NETTO”
(dalej: „Regulamin”)
§1
Zakres przedmiotowy
Niniejszy Regulamin Wyprzedaży Artykułów Marek „GARDEN DREAM” oraz „GARDEN TECH” 40% zwanej dalej
„Wyprzedaż”, określa warunki i zasady Wyprzedaży.
§2
Postanowienia ogólne
1.

2.
3.

Organizatorami Wyprzedaży są wspólnie i na tych samych zasadach: Netto Sp. z o.o., z siedzibą w
Kobylance, 73-108, Motaniec 30, KRS: 0000020322, NIP: 852-10-21-463; oraz Netto Indygo sp. z o.o., z
siedzibą w Kobylance, 73-108, Motaniec 30, KRS: 0000016108, NIP: 526-10-37-737, prowadzące na
terenie Polski sklepy sieci „Netto”, zwane dalej wspólnie „Organizatorem”.
Wyprzedaż prowadzona jest we wszystkich sklepach Netto codziennie w godzinach otwarcia sklepów od
01.08.2022 do 06.08.2022 r., lub do wyczerpania zapasów.
Wyprzedaż dotyczy wszystkich artykułów marek „GARDEN DREAM” oraz „GARDEN TECH” nabywanych w
sklepach Netto.
§3
Uczestnictwo w Wyprzedaży

1.
2.

3.
4.
5.

Uczestnikiem Wyprzedaży jest każda osoba, która w okresie trwania Wyprzedaży dokona zakupu produktu
z kategorii objętych Wyprzedażą, wskazanych w §2 ust. 3 Regulaminu (dalej „Uczestnik”).
W ramach Wyprzedaży przy zakupie któregokolwiek z produktów z kategorii produktowych objętych
Wyprzedażą, Uczestnik otrzyma na ten produkt rabat w wysokości 40% ceny produktu, wskazany, wraz z
ceną regularną i ceną obniżoną, na szyldzie cenowym artykułu objętego Wyprzedażą (dalej: „Rabat”).
Rabat nie łączy się z innymi obniżkami i promocjami cenowymi i jest naliczany od regularnej ceny danego
artykułu.
W ramach listy artykułów objętych Wyprzedażą, asortyment dostępny w poszczególnych sklepach może
się różnić.
W przypadku reklamacji lub zwrotu towaru, przy zakupie którego Uczestnik skorzystał z Rabatu, Uczestnik
otrzyma wyłącznie zwrot ceny rzeczywiście uiszczonej – tj. ceny regularnej pomniejszonej o rabat.
§4
Postępowanie reklamacyjne

1.

2.
3.
4.
5.

Reklamacje dotyczące przebiegu Wyprzedaży powinny być zgłaszane w postaci wiadomości e-mail
wysłanej na adres Organizatora: odpowiedz@netto-obslugaklienta.pl lub za pośrednictwem Biura Obsługi
Klienta w sklepie „Netto”, w którym miała miejsce transakcja sprzedaży objęta reklamacją, w terminie do
30 dni od dnia tejże transakcji.
Reklamacje rozpatrywane są przez Organizatora w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji.
Uczestnik o decyzji Organizatora zostanie powiadomiony w formie elektronicznej na adres e-mailowy, z
którego wysłana została reklamacja w terminie 7 dni od dnia rozpatrzenia reklamacji.
Organizator może zwrócić się do Uczestnika o podanie następujących danych: imię, nazwisko, adres
korespondencyjny oraz poprosić o opis okoliczności stanowiących podstawę reklamacji.
Organizator będzie przetwarzał dane osobowe Uczestnika zgłaszającego reklamację wyłącznie w związku
z procedurą reklamacyjną, zgodnie z Polityką Prywatności dostępną na stronie internetowej
www.netto.pl/o-nas/polityka-prywatnosci-i-cookies/polityka-prywatnosci/

§5
Postanowienia końcowe
1.
2.
3.

Regulamin jest dostępny na stronie internetowej Organizatora www.netto.pl
Regulamin podlega prawu polskiemu. W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają
przepisy obowiązującego prawa.
Niezależnie od postępowania reklamacyjnego, wszelkie ewentualne spory wynikające z Regulaminu
podlegają jurysdykcji sądów polskich i będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy miejscowo na
podstawie przepisów obowiązującego prawa.

